Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2022 dochází ke změně výše poplatku za odkládání
komunálního odpadu a četnosti svozů.
V roce 2021 došlo ke změnám v oblasti odpadové legislativy. Od 1. 1.2021 začal platit nový zákon o odpadech,
který mj. mění i výši poplatku za ukládání komunálních odpadů na skládku. Tento poplatek bude až do roku
2030 navíc každoročně narůstat.
Aby však došlo ke kompenzaci rapidního nárůst poplatku, došlo k zavedení tzv. „třídící slevy“. Ta spočívá v
tom, že bude-li se obec držet ve státem nastavených limitech, má nárok na snížení tohoto poplatku a bude za
skládkovné hradit částku 500 Kč. Po překročení tohoto limitu se ovšem poplatek výrazně zvyšuje: např. v roce
2021 na částku 800 Kč, v roce 2023 na částku 1 000 Kč a v roce 2029 to bude dokonce 1 850 Kč (sazby jsou
uvedené za jednu tunu).
Ale ani nastavený limit pro uplatnění této tzv. „třídící slevy“ nezůstane konstantní, bude klesat. Zatímco
v letošním roce mohla být sleva uplatněna do objemu 0,2 tuny komunálního odpadu na obyvatele za rok, v roce
příštím to bude 0,19 tuny a v roce 2029 pouhých 0,12 tuny. Jelikož naše obec překročila limit nastavený pro rok
2022 již v září, stálo zastupitelstvo obce před otázkou, jak v budoucnu snížit množství komunálního odpadu
v obci.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 11. 2021 zvážilo všechny zákonem nabízené varianty a rozhodlo, že
za současných podmínek je jedinou možnou variantou pro snížení množství komunálního odpadu sjednocení
velikosti odpadových kontejnerů a snížení četnosti svozů. Tj. od 1. ledna 2022 budou v obci využívány pro svoz
komunálního odpadu pouze popelnice o objemu 120 l a bude zavedena jednotná četnost svozů s frekvencí 1 x
za 14 dní (tj. 26 svozů za rok).
S ohledem na výše uvedené dochází také od 1.1.2022 k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, a to
na částku 800 Kč za poplatníka.
V souladu s touto změnou vydalo zastupitelstvo obce nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.ledmu
2022.
Úplné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách obce Chrášťany https://chrastany.cz/obecne-zavaznavyhlaska-o-odpadech-c-2-2021/ nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Nové odpadové známky budou vydávány poplatníkům od 18. 1. 2022.
Obec Chrášťany již léta také nabízí občanům široké možnosti uložení tříděného odpadu, a to jak do kontejnerů
na papír, plasty, sklo, kovy, oleje a bioodpadu, tak také dvakrát ročně do velkoobjemových kontejnerů na
nadměrný a nebezpečný odpad.
Na svoz a zpracování obalových odpadů přispívá společnost EKO-KOM, a proto je třídění využitelných odpadů
téměř samofinancovatelné.
Apelujeme na občany, aby co nejvíce využívaly kontejnery na tříděný odpad.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo podnět, prosím využijte email obce ou@chrastany.cz nebo poštovní schránku
umístěnou na dveřích obecního úřadu.

